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Estratègies de rehabilitació 
logopèdica en SAOS. 

 

 

 Palma de Mallorca , 27 d’octubre 2018  

 

      

 

 

DOCENT: 

Aline Braga 

Fonoaudiòloga/logopeda. Especialista en Motricitat 

Orofacial 

Licenciada en Fonoaudiología por la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ - Río de Janeiro, Brasil), 
investigadora del Hospital Universitario Ramón y Cajal y del Instituto 
de Investigaciones del Sueño (IIS - Madrid, España (España) y del 

Máster Universitario en Investigación Logopédica en Trastornos De-
generativos y Daño Cerebral de la Universidad de Granada (UGR - 

Granada, España). 

 

HORARI i LLOC 

Dissabte 27 d’octubre 2018 
Matí.  de 9h a 14h 
Tarda de 15 a 18h 

                 Hospital Son Espases 
INSCRIPCIONS. formació@clibalears.com 

PREU. Logopedes col·legiats  i/o  socis AELFA120 euros 
Logopedes col·legiats altres illes 100 euros 

Altres professionals 160 euros 
 

1’3 crèdits de formació a la Conselleria de Sanitat. 
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PROGRAMA 

 
DISSABTE . Matí de 9h a 14h 

 Conceptes de : roncopatia, RERA ( Respiratory Effort Related 
Arousal), AOS i SAOS 

 Patofisiología i evolució del quadre obstructiu 

 Funcions multidisciplinars en l’ avaluació i tractament del SAOS 

 Avaluació e intervenció fonoterapèutica 
. 

DISSABTE. Tarda de 15 a 18h 

 Tècniques i recursos terapèutics complementaris als exercicis 

orofaringes 

 Teràpia Miofuncional aplicada al SAOS. Avantatges i limitacions 

 Casos Clínics. Discussió de casos 
 
 

 

 

OBJECTIU GENERAL 

 

Millorar el coneixement de la Síndrome de la Apnea obstructiva de la 

son (SAHOS) per poder detectar-la el més aviat i per poder fer un 

tractament multidisciplinari més efectiu 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Millorar el coneixement de la Patofisiología i evolució del quadre 
obstructiu 

- Aconseguir una bona avaluació  multidisplinar de la SAHOS 
- Conèixer l’aplicació de diferents tècniques i recursos terapèutics 
- Conèixer la intervenció fonoterapeútica a travès de la la intervenció 

amb Terapia Miofuncional Oral 
- Establir les funcions dins de l’equip multidisciplinar 

 

METODOLOGIA 

Expositiva i activa exclusivament dissenyada per a profunditzar les 

habilitats teòriques i pràctiques dels logopedes al més elevat nivell tècnic i 

científic en les seves àrees d’ensenyança.  


